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POLIGLOTISMO V i

Contrariamente a lo que cabría su
poner. uno do los factores que más ha 
de ayudar a la difusión del Esperan
to. y que justifica acabadamente todo 
cuanto venimos diciendo los esperan
tistas. es la creciente necesidad, que se 
hace sentir en todas las actividades de 
orden humano, del empleo, y por con
secuencia, del estudio de idiomas ex
tranjeros .

Cuanto más necesario sea aprender 
idiomas, tanto más cerca estaremos del 
triunfo <le nuestro Esperanto.

Quizás este argumento, pueda pare
cer a más de uno, un poco disparatado, 
pero no es así.

El progreso y adelanto de los pue
blos, descansa exclusivamente en el in
tercambio; la necesidad de relacionar
se entre ellos, crece día a día en tal 
forma, que provoca un problema, y es
te problema es, como bien sabemos, la 
dificultad de entenderse.

Con el estudio de lenguas extranje
ras. se obvia en parte esta dificultaI, 
pero solamente en una pequeña parte.

Porque el estudio de idiomas, no es 
tan interesante que atraiga a mucha 
gente.

Ni tampoco es tan sencillo, que aun 
para aquellos, que es una necesidad el 
aprenderlos, tengan la seguridad de 
salir airosos en su empeño.

Por otra parte, cabe esperar, (pie de 
no cambiar la actual orientación de 
nuestra civilización, ha de hacerse 
sentir cada vez más, la falta de un 
vínculo (pie permita el entendimiento 
entre los pueblos de distinta habla.

Nuestras lenguas, habrán de demos
trar, en forma de convencer a los más 
optimistas, su incapacidad para poder 
cumplir esta función : ellas tienen un 
'imite señalado, circunscripto en el 
marco de un pueblo o raza; si se pre
tendiera dar el carácter de internacio

nal a cualquiera da ellas, equivaldría 
a buscar en el terreíío de los hechos, 
la comprobación de algo imposible, 
perfectamente comprobable . en . el te
rreno teórico. ... . f

Oí. !í i

Por otra parte, importa aceptar, sin 
dejar de reconocer su preciosa utili
dad en determinados momentos y cir
cunstancias, que el estudio de un idio*, 
ma implica, en la mayoría de los ca
sos, el reconocimiento tácito de una 
superioridod cultural del país cuyo v 
idioma se estudia, una supeditación a ' 
los gustos, usos v costumbres de las * 
personas del mismo.

Este es un fenómeno que todos po
demos comprobar aquí mismo: Hay 
una notable inclinación entre nosotros 
a estudiar el idioma inglés, que nos lle
va a una estúpida pretensión de norte- 
americanizarnos.

¿ No es una muestra de servilismo 
censurable, el llamar con palabras in
glesas cosas que tienen su nombre en 
castellano?

; No es un renunciamiento a lo núes-*
tro, esta manía de imitar y copiar to
do cuanto tenga sabor inglés, modas, 
habla, sports, vestidos, etc.?

Pues bien; a esto nos conduce el es
tudio de idiomas: a una supeditación, 
que si bien se puede aducir que carece 
de mayor trascendencia, contrasta de 
todos modos con la indiferencia de los 
ingleses y norteamericanos por lo nues- 
t ro.

El uso de un idioma internacional 
evitará estas diferencias, ya (jue colo
ca a todos los pueblos en un mismo 
pie de igualdad, sin supremacías irri
tantes. ni dependencias humillantes, 
que solamente pueden disimular el fu
ror de una moda, o un snobismo estú
pido .

A. Barrot
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LA MONTAROJl

DE

CORDOBA
(KORDOBO)

☆ ☆☆
☆ D-ro. Jaime S

Diri montarojn de Córdoba estas 
difini la plej bonan lokon por turismo, 
kiun posedas la Argentina Respubliko.

La montaroj de Córdoba formas la 
eentran konglomeraton, sendependa 
rilate la Ando-ĉeno, kaj estas noma' 
taj la granda kaj malgranda monta' 
ro j.

La kialoj por kiuj estas altirataj la 
turistoj al tiu regiono estas multaj : la 
belegaj pejzaĝoj, la boneco ' de gia.) 
vojoj, la-dolĉeco de ĝia klimato, k.t.p.

La klimato, kiun oni ĝuas en tiuj 
montaroj, estas treege favora por la 
sano, kaj jam en la epoko de la hispa' 
na konkerado oni ekkonis ĝiajn ecojn 
kaj longedaŭran vivadon de la indi
ĝenoj.

La historiisto. Presbitero Paŭlo Ĉi’ 
brera (antaŭ nelonge por ĉiam dor
manta) rakontis la kazon pri la mak 
junulino, Lucia Trejo. kiu mortis en 
Alta Gracia 180-jara . kaj estas aliaj 
kazoj, kiuj kvankam ne atingis tio' 
man aĝon/ tamen havis eksterordina
ran longan vivdaŭron.

La famon de la montaroj oni rimar' 
kis jam en la XVII jarcento, kaj je 
la XVlll-a jam akiris sufiĉan grave' 
con.

Nur empirismo estis la fondinto de 
la klimatstacioj. kiuj estas tiel multe' 
nombraj hodiaŭ. Kaj post la empiria 
kriterio alvenis la scienca observado 
rilate la aktinometrio (1), la mesolo
ko (2), la elektrometrie (3), pluvo
metro (4), ktp.

Jen kelkaj klimatstacioj:
Alta Gracia (Alta Grasja); alteco: 

600 metroj sur marnivelo; ĝi kuŝas 
en la departemento Santa Maria ĉe la 
unuaj ĉenoj de la malgranda montaro.
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ĉi posedas klimaton de rimarkindaj 
sanigaj karakterizoj. Oni povas profiti 
ĝian klimat-terapian agadon dum 
jarsezonoj, nome: aŭtuno, 
printempo.

Ascochinga (Askoĉinga), 
la orienta deklivo de la »
montaro, kaj troviĝas je 700 metroj 
super marnivelo; ĝi estas ŝirmita kon
traŭ la ventegoj kaj havas maksimu
man sunekspozicion kaj puran senpol- 
van atmosferon, ĉar ĝi estas ĉirkaŭita 
de riĉega natura kaj kulturita vege' 
tajaro.
Oosquín (Koskin). kiu estas 715 me
trojn super marnivelo, estas unu el la 
lokoj plej vizitataj ne nur de malsanu
loj (pulmaj ftizuloj), 
sanuloj, kiuj iras tien por ĝui silenton, 
trankvilon kaj forgesi la urban brue' 

sed ankaŭ de

gon.
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Santa María de la departemento de 
Lunilla je 654 met. super marnivelo es
tas ebie la plej grava klimatstacio, ĉar 
tie kuŝas la granda, nacia tuberkuloz- 
malsanulejo. Tiu malsanulejo estas 
ĝuste ĉe la montarbazo kaj entenas 
750 gemalsanulojn; ĝi estas la plej 
granda en Sudameriko laŭ ĝia kate' 
gorio.

Mi povus mencii multajn aliajn lo
kojn, kien gemalsanuloj kaj gesanuloj 
sin direktas por ripozi kaj fortiĝi post 
laciĝo pro intensa laborado kaj eviti 
iĝi allogilojn de la terura Koch-bacilo

La turistoj sin sentas feliĉaj pro la 
pitoreskaj vidindaĵojn, kiujn ili povas 
viziti, kaj la boneco de la ŝoseoj, kiuj 
invitas ilin traveturi per aŭtomobilo.

El la pitoreskaj lokoj, kiuj altiras 
visitantojn, mi povas citi: Unquillo 
(Vnkiljo), Rio CebaUos (Rio Seba' 
Ijos)., La Falda, Ijos Cocos (Los Ko
kos), Capilla del Monte (Kapilja del 
Monte), La Cumbre (La Kumbre), 
Valle Hermoso (Valje Ermoso), Tan- 
ti. Varanto (Ĵakanto), Onga mira,, ktp.

‘ En Capilla del Monte kuŝas la ku'

(1) Aktinometrio — Mezurado de la lu
ma intenseco.

(2) Mesologio —Studado de la rilatoj in
ter la medioj kaj la organismoj.

(3) Elektrona trio — Mezurado de la
elektra intenseco. ,

(4) Pluvometrio — Mezurado de la plu
vokvanto .



rioza ŝuo forma ŝtono, kiun oni konas 
per la nomo: “El Zapato” (La Suo).

Je 36 kilometroj de la urbo. Córdo
ba staras la digo San Roque (San Ro
ke). monumenta konstruaĵo de hi
draŭlika inĝenierado. konstruita de la 
inĝenieroj Cassaffousth kaj Bialet 
Masse .

Estas grandega murego kies bazo 
estas 50 metrojn dika. kai la akvo ne*' 
ĝi retenita sumas milionojn da kubaj 
metroj, profitinte la naturan profun
decon de vido. En alia tempo ĝi estis 
la plei oranda digo en Sudameriko kaj 
unu el la plej grandai en la mondo.

Dank’al tiu konstruaĵo multaj hele 
taroj da tero. antaŭe senfruktaj, po" 
vas hodiaŭ esti dediĉitaj al la agrikul
turo.

La montaroj de Córdoba entenas 
grandajn naturajn riĉaĵojn. Multaj mi
neraloj estas kaŝitaj en ĝia interno. ,el 
kiuj oni ekspluatas nur malgrandan 
parton, atendante alilandulojn, kiuj 
venos eltiri ilin; tiuj montaroj pose’ 
das ankaŭ fontojn da kuraciva akvo 
de rekonata efiko, kien alkuras ama
soj da gemalsanuloj.

Mi menciu la akvojn de Tanti Viejo, 
kiui estas senkomparaj por la nervaro 
kaj tiui de Mina Clavero, mondfamaj, 
kiui similas al la famkonataj de 
Evian (Francujo).

Kompreneble, Argentino ne estas 
ankoraŭ grava turistlando pro manko 
de organizado.

Argentinano ne multe ŝatas viziti 
proprajn vidindaĵojn. Li prefere vo
jaĝas al la malnova Eŭropo, trairas 
S viŝu jon kaj amuziĝas en Parizo: kaj 
li flankenlasas kiel lastan la patrujon 
kie li naskiĝis.

Sed tio pliboniĝas iom post iom; oni 
organizas asociojn por la turisma im
pulso kaj la ĉefa fluo sin orientas, 
kiel mi diris je la komenco, al monta
noj de Córdoba.

Kiam finiĝas printempo 
Meneas somero, la diversaj 
lokoj vigliĝas. La hoteloj.

kaj ko- 
montaraj 
pensionaj

domoj kaj privataj loĝejoj pleniĝas de 
bruemaj homoj, kiuj iras tien por gui 
Plenmezure liberecon, dume sur la vo
joj svarmas aŭtomobiloj ŝarĝitaj de

12a. UNIVERSIDAD 
DE VERANO

Durantet el 28o. Congreso Universal 
de Esperanto, a realizarse en Viena a 
mediados del corriente año, tendrán 
lugar las sesiones de la 12a. reunión de 
la Universidad de Verano.

Esta es una entidad que en los úl
timos congresos de Esperanto congre
gaba a los hombres de ciencia concu
rrentes a él para que trataran asuntos 
de sus respectivas especialidades, sin 
fijar de antemano un tema determina
do. No obstante, el próximo ciclo de 
sesiones tendrá características espe
ciales, pues los asuntos deberán rela
cionarse con el tema “Problemas Cul
turales y Económicos de Europa Cen
tral”.

Este tópico será tratado por minis
tros y reperesentantes de las naciones 
(pie participen, así como por sociólo
gos y economistas. Además, si el ora
dor no conociera el Esperanto (idoma 
oficial de esta Universidad), podrá 
expresarse en su idioima nacional, y 
su discurso será traducido al Esperan
to. Considerando, en primer lugar, la 
trascendencia del tema fijado, y. lue
go, la facilidad que ofrece a los con
currentes de expresarse en su lengua 
patria, las autoridades de Austria in
vitaron a los gobiernos de todas las 
naciones a enviar delegados oficiales.

ekskursantoj avidaj je pejzaĝoj por 
iliaj pupiloj.

Kaj la montaro donas ĉion, kion 
oni petas al ili. lliaj altaĵoj, valoj, ri
veroj kaj vegetaĵaro altiras la pen
sintojn kaj inspiras la poetojn.

La leganto rimarku ke en Hispanujo ek
zistas ankaŭ samnoma provinco (Córdoba), 
kies esperantigita nomo estas Kordovo l’or 
esperantigo de la argentina prov. ni propnaa 
Kordobo.

La provenco Kordobo troviĝas en la me
ze de la lando. Ĝia areo estas 168.808 kin.2. 
Ĝia loĝantaro 1.130.460. ;— RED.

ARGENTINA ESPERANTISTO ~>^3



Rosario
El Rosario ni ricevis jenan leteron:
“Plezure ni komunikas al vi pri la fondi

ĝo de Esperantista Grupo “Nova Mondo’’, 
ĉi estas formita de entuziasmaj kaj fervoraj 
samideanoj. Nia celo estas la plena perfek
tiĝo en nia lingvo kaj la plej ampleksa dis
vastigado de ĝi; Nia perfektiga kurso oka
zas trifoje semajne, ankaŭ ni farus ĉiu di
manĉe kamaradecajn kunvenojn en diveraj 
lokoj por praktiki, kion ni kredas estas efi
ka maniero por perfektiĝo. Ni kore dezira* 
komehci samideanajn in.terri latojn- por la 
plej granda sukceso de nia komuna agado’’.

Provizora adreso: S-no Alberto Mantica,, 
Str, Presidente Roca 717, Rosario.

Al membroj kaj komitatanoj de tiu 
nova grupo, ni deziras plej fruktdo- 
nan laboron, kaj baldaŭajn sukcesojn.

'^Córdoba
Kvankam ni troviĝas ĉe la komen

co de la sezono, la samideanoj el la 
urbo Kordoba laboras plej vigle.

Kaj estas kun vera ĝojo. ke ni kons
tatas ilia aktiveco ĉi tie.

Dum la unuaj tagoj de la marta mo
nato. la prezidanto de la Grupo Es
perantista de Kordoba, Inĝ. M. ^spi
nosa faris konferencon pri Esperanto, 
ĉe la sidejo de la loka Rotaria Klubo.

Koncise, sed per trafaj vortoj, li 
mallonge klarigis la ĉefajn punktojn 
de la esperanta gramatiko, 'la moti
vojn, kiuj pravigas la neceson de in
ternacia helpa lingvo, kaj la karakte
rizojn de niaj ĉefaj organizoj. •

iba multnombra kaj kvalifikita ĉe
estantaro longe premiis la konferen- 
ciston per varma aplaŭdado.

Ni esperas ke baldaŭ venos la okazo 
registri la agadon de novaj imitintoj 
de S-ro Espinosa.

San F rancisco
Estas tre agrabla al ni, anonci al 

niaj legantoj, se eble en ĉiu numero 
de ARGENTINA ESPERANTISTO, 
la starigon de unu nova grupo espe
rantista en nia lando.

Tiu lasta fondigis en la urbo San 
Francisko, Kordoba. Ĝia nomo estas 
’‘Internacia Frateco”.

La komitato konsistas el prezidan
to Sro. M. Montenegro, sekretacio 
Sro. A. Lestani kasisto Sro. J. B. Te- 
sio. Adreso, Rioja 750.

Ni petas al enlanaj esperantistoj, 
akceptu tiun novan grupon, en nian 
rondon amike kaj afable, kaj tiuj 
kiuj povas iele helpi la penadojn de 
tiuj ĉi grupanoj, ili tion faru.

Chaco
Villa Angela (( baco) -— Nia amiko, 

la fervora esperantisto P. J- Campos 
senĉese agadas por nia afero en tiu’ 
malproksima regiono.

Vere laŭdinda estas la sinteno de 
tiuj samideanoj, kiuj malgraŭ ilia izo
leco senĉese batalas por Esperanto.

S-no Campos ofte aperigas, en la 
loka gazeto “Estampa Chaqueña” tra
dukaĵojn. eltiritajn el La “Praktiko”.

Ni sendas al li, niajn gratulojn kaj 
esperojn por plua laboro.

Curso Oral en Argentina 
Esperanto-Asocio

El dfa 14 de Abril fué inauguardo 
en nuestro local social, un curso de 
Esperanto. A dicho efecto se abrió un 
registro en la secretaria, donde se ins
cribieron numerosas personas interesa
das.

Rogamos a todos nuestros amigos y 
simpatizantes que hagan toda la pro
paganda posible, para que el mayor 
número de alumnos concurran a este 
curso, el que por otra parte, es dicta
do con un criterio moderno, esto es 
fácil v eficiente.

El curso funcionará los días lunes ¡y 
jueves de 20.30 a 21.30.

Escuche por medio de

L. T. 1, Radio del Litoral

el noticiario sobre el 
idioma auxiliar interna
ciona 1 ESPERANTO.4 ARGENTINA ESPERANTISTO



Impórtente curso de Esperanto

En la ciudad de Silkeborg. Dinamar 
ca. durante los meses de mayo, junio 
y jplip próximos se dictará un curso 
de Esperanto a cargo del profesor 
AVeide. de Alemania, quien utilizará el 
sistetma Cesh. Este sistema, creado ha
ce algunos años por el señor A. Cseh, 
ha obtenido una gran difusión en va
rios países, gracias 
la enseñanza del

a su eficacia para 
Esperanto.

Es un método de enseñanza directa, 
que en un plazo muy breve, habilita 
materialmente para un uso completo 
del idioma, tanto en Ja conversación 
como en Ja escritura o lectura. Ijos 
alumnos deben alojarse durante el 
plazo lijado en el local de la es
cuela. En ella no se habla más que Es
peranto, de manera, que los alumnos 
van conociendo, sin necesidad de tex
tos de estudio ni diccionarios, el vo
cabulario y la gramátitca del idioma 
en forma práctica, y sin los vicios que 
motivan los métodos indirectos. Se 
leen textos fáciles de obras literarias, 
se dan pequeñas conferencias sobre 
asuntos diversos y se organizan con
versaciones y discusiones sobre temas 
libres, a fin de habituar a los alumnos 
ai uso del idioma y permitirles que 
se perfeccionen en la pronunciación. 
Uomo se ve, es más o menos el plan 
que se sigue en los internados de las 
colectividades extranjeras, en los que 
se obliga a los niños, a no usar más 
que el idioma de la colectividad res
pectiva, prescindiendo, hasta donde 
sea posible^ del idioma patrio.

Para el curso que nos ocupa, a ini
ciarse el 3; de mayo en Silkeborg, en 
la escuela internacional “Kornmod”. 
se ha fijado una duración de 3 meses. 
Un el mes de julio habrá, además, dos 
períodos de 10 días cada uno, en los 
que intervendrán hombres de ciencia. 
Poetas, pedagogos, etc., disertando 
sobre diversos temas de actualidad.

Uon motivo de este curso, la escuela 
’uternacioinal “Kornmond” ha pu- 
)licado un interesante folleto de pro

paganda, con algunas vistas de los al- 
fededores de la localidad de Silke- 
borg.

NIAJ MORTINTOJ

Dum la lastaj tempoj, la tutmonda 
esperantista movado, suferis la per
don de kelkaj eminentaj esperantistoj. 
Kvankam vane ni serĉus ion. kiu estu 
pli natura ol la homa morto, tamen 
antaŭ ĝi kaptas nin timo, ĉagreno, do
loro.

Ni konstatu unue, la forpason de la 
i ranca profesoro K. Richet, kies famo. 
disvastigis lian nomon, tra la mondon.

Kvankam li mem ne estis aktiva es
perantisto, li plurfoje elmontris diver
smaniere. sian simpation kaj aprobon 
al Esperanto.

Alia estas J. Merchant, angla sa
mideano; li aktive partoprenis je la 
organizado de la esperanta movado en 
sia lando

Li estis granda propagandisto de 
Esperanto, liaj 30 jaroj de por espe
ranta batalado, pruvas lian fervoron 
al nia afero.

Robert Kreuz ankaŭ forlasis niajn 
vicojn. Li estis direktoro de la Uni
versala Esperanto - Asocio, kaj spe
ciale distingis siu. pro lia aktiveco kaj 
kapablo ĉe la organizo de esperantaj 
entreprenoj.

Plej proksime ni registru la for
rasen de Luis E. Sepúlveda Cuadra, 
ĉilana samideano, kies talento kaj en
tuziasmo nor Esperanto kreis al li 
merititan famon inter la esperantistoj

Eine. ni iom parolu pri Jozefo Prat, 
nia forpasinta amiko, rilate al kiu. 
ni informis niajn legantojn en la las
ta numero de ARGENTINA ESPE
RANTISTO.

Pro specialaj kaŭzoj, nune, li ne 
partoprenis la enlandan movadon. Sed 
neniam oni forgesos lian agadon dum 
la fruaj tempoj de Esperanto ĉe ni. 
Lia nomo estas ligita kun tiuj, kiuj 
fondis kaj organizis A.E.A. Dank’ al 
lia afabla karaktero kaj aliaj perso
naj ecoj. oni venkis multajn malfaci
laĵojn. oni certigis la pluan ekziston de 
nia Asocio.

Ĉu ni ploru tiujn samideanojn? Ne! 
Tute ne! Ni klopodu daurigi ilirajn 
agadojn, iliajn iniciadojn, por k« 
iliaj nomoj restu por eterne inter ni.
ARGENTINA ESPERANTISTO



Kritiko al la 'Provo pri Idearo" de S-ro Redondo
D^_E. B_A L EC JH

Per tiu Ĉi artikolo kaj sekvontaj mi 
intencas kritiki la verkaĵon de S-ro Re
dondo. titolitan “Provo pri Idearo”, 
kiu aperas en “Hispana Esperanto- 
Gazeto”.

Ĝi kritiko estas sana kritiko, celan
te, ne atakon al laŭdinda laboraĵo de 
samideano, sed helpo al la problemo 
de la Esperanta scienca nomenklaturo.

Se estas vera aktuala problemo en 
nia lingvo, certe ĝi estas tiu de la scien
ca nomenklaturo, precipe konsiderante 
ke jam estas multaj kompetentaj Es
perantaj scienculoj, kiuj jam eldonis 
iun aŭ iujn laboraĵojn; sed la plej 
multaj el ili troviĝis antaŭ manko de 
nomoj de bestoj, kreskaĵoj, ktp. (tiun 
mankon oni notas ĉefe en la Naturs
ciencoj) .

Se ni deziras la enkondukon de Es 
peranto en la sciencajn rondojn, ni de
vas pretigi la ilon por la estonta uzado 
de la scienculoj.

La “Provo pri Idearo” donis al mi 
bazon por verki kelkajn artikolojn pri 
tiu problemo kaj ĉefe por ekkorekti la 
nuntempajn Esperantajn zoologiajn 
nomojn, kelkaj el kiuj estas malbon
egaj. Kaj mi troviĝas antaŭ alia pro
blemo : Cu kelkaj vortoj devas resti, 
tial ke ili estas jam sufiĉe uzataj kaj 
ili estas ne tro mallongaj; an ĉu ili 
devas esti forigotaj?

Pro tio mi nuntempe korespondas 
kun la zoologaj samideanoj; profeso
ro Baŝkirov, kompetenta zoologisto de 
Kuŝujo, kiu jam verkis Esperante kel
kajn zoologiajn artikoletojn kaj la 
Esperantajn resumojn de la “Labora
ĵoj de la Ap'ikbiologia Stacio de Vol- 
ga-Kama regiono ’ (la. volumo), kaj 
Sro. Stop-Bowitz, norvega samideano, 
kiu verkas ‘ ' Latina-Esperanta Zoolo
gia vorta ro ”n. Se iu el la legantoj in
teresiĝas pri zoologio kaj pri ĉi tiu afe
ro, bonvolu skribi al mi adresante la 
leteron al Argentina Esperanto Asocio.

La kritiko de “Provo pri Idearo” 
ne okazos laŭ ordo de apero. Mi Ico- 

meneos kritikon pri la “klasifiko de 
mambestoj ”.

Mi celas per tiu kritiko; forigon de 
malbonaj nomoj, forigon de malbona 
klasifiko kaj forigon de malbonaj, 
erarigaj difinoj.

L-a aŭtoro apartigas la mambestojn 
lau la havo de placento aŭ la nehavo; 
nuntempe tiu karakterizo ne estas tiel 
grava por la zoologistoj kiel antaŭe, 
kaj hodiaŭ ĝi ne estas uzata de la 
scienculoj por la divido de la mambes
toj en 2 subklasoj, sed tiu ne estas gra
va eraro, tial ke tiu klasifiko estas 
ĝenerale uzata de la ne specialistoj.

Tiuj mambestoj sen placento, estas, 
laŭ la aŭtoro, la monotremoj kaj la 
marsupialoj; kaj li aldonas: “Nur de 
Aŭstralio kaj apudaj insuloj”, kaj se 
tio estas vero por la, el la du, pli mal
grava ordo, t. e. por la monotremoj, 
ĝi ne estas vero por la marsupialoj; ni 
povas diri ke la marsupialoj estas en 
nia lando la anstataŭantoj de la 
Insektivoroj. Li difinas la marsupia- 
lojn; ‘‘kun ventra -poŝo por porti la 
idojn”; mi aldonas: estas kelkaj inar- 
pialoj, kiuj ne havas ventran po
ŝon, malgraŭ la havo de marsupaj os
toj. Do, poŝo estas preeka// konstanta, 
sed ne konstanta.

La tria ordo estas tiu de la senden
tuloj. Mi konsideras malbona la no
mon de la ordo kaj la difinon. Cu ni 
povas nomi “ordo de la sendentuloj” 
al ordo kies plej granda nombro da 
individuoj kaj specoj havas dentojn, 
kaj eĉ multnombrajn Í (rigardu buŝojn 
de dazipoj, priodontoj, ktp..—la no
mataj en Argentino: “peludos”, 
“mulitas”, “ piches ”, “ quirquin
chos’’, ktp.). Mi 
“ Eden!uloj ”, La 
incisivaj dentoj”; 
toj aŭ kun dentoj 
iaj inter si.

preferas la nomon 
difino estas: “sen 
mi dirus: sen den- 
simplaj, ĉiuj sind

ha 4a. ordo estas Cetacoj. La nomo es
tas bona kaj trovebla en ĉiuj vortaroj 
(ketacoj, laŭ Verax - kvankam tiu no

argentina ESPERANTISTO mo e«tas pli korekta laŭ elparolado, 
tamia “cetacoj” (‘stas pli konata no-



mo, kaj mi ĝin preferas). La difino di
ras “sen piedoj”, tio estas neekzakta, z 
ĉar la cetacoj (balenoj, kaĉalotoj, 
ktp.) havas antaŭajn piedojn, kvan
kam ili estas naĝilformaj piedoj.

La ordo de la fokoj estas nur sub
ordo de la karnivoroj.

Por la sesa ordo. tiu de la “keirop
teroj”, mi preferas la nomon “Kirop
teroj”, iom pli simpla kaj pli ĝusta 
laŭ la science (Chiroptera).

La aliaj ordoj estas “Markantaj sul
la tero ’ (sed. mi diras, la Galeopite
koj (Galeopithecia), kelkaj simioj, k. 
a. marŝas sur la tero malpli ol la fo
koj).

Mi lasas por postaj konsideroj la
La“ hufulo ”n. 

tiu de la “ 
nerale akceptita kaj simila 
ce “Probóscides”

sekvanta ordo estas 
rostruloj”, bona nomo, ĝe- 

al la scien-

S<bva. |;1 01.f|0 (|e |a “Roduloj”.
S-ro Redondo karakterizas ilin tiama-

l

nere: “la dentoj kreskas al ili: sed 
personoj kiuj neniam sin okupis pri 
zoologio, eerte trovos malbona tiun 
ditinon. Ĉu al aliaj bestoj la dentoj ne 
kreskas?

La du sekvantaj ordoj estas tre 
malbone difinitaj, kaj krome unu el ili 
havas malbonan nomon.

El ili. la unua. Insektivoroj (bona 
nomo), estas difinita tiel: “sin nutras 
per insektoj”. Mĵi jam diris ke la mar
supialoj ĉi tie anstataŭas la insektivo
ro ju, ĉar, multaj marsupialoj, kelkaj 
simioj kaj karnivoroj ankaŭ sin nu
tras per insektoj. Do. se ni vidas mam
beston kiu sin nutras per insektoj ni 
ne povas diri, nur pro tio, ke ĝi 
apartenas al la ordo de la Insektivo
roj.

Malbonega estas la difino kaj Ia 
nomo de la karnivoroj, nomataj de la 
aŭtoro “sovaĝbestoj’’. Li ilin difinas 
tiamaniere: “sin nutras per mambes
toj”. Ĉu la karnivoroj sin nutras nur 
per mambestoj ?. Ĉu la kato ne mangas 
birdojn, la vulpo kokinojn, la lutro ii
nojn, la urso multajn tre malsamajn 
manĝaĵojn, ktp.,? Eĉ se li estus dirin
ta “ili sin nutras per viando” la di
fino ne estus bona. tial ke estas kel
iaj karnivoroj “ciomanĝantaj” (“om- 
nivoroj”) kaj pro la samaj kialoj 
kiujn mi donis por la Insektivoroj.

Congreso Internacional de los 
Trabajadores Esperantistas

☆

Organiza Kongres-Komitato: 16, I.ilv Streci, 

Manchcster 8 — Britio
☆

* * • > • •
—Doi 2 al 7 de Agosto del corriente año 

ti ndra lugar en la ciudad de Manchester, In
glaterra, el XVI Congreso de S. A. T.
—16 congresos internacionales celebrados en 

distintas ciudades de otros tantos países por 
cita Asociación, la más importante dentro 
del elemento obrero esperantista, son una 
cifra, que por si sola ha de bastar para con
siderar el influjo y la obra que realiza es
ta entidad, dentro del ambiente en que ac
túa.

La du lastaj ordoj estas tiu de la 
simioj kaj tiu de la homoj. Malbonega 
estas la distingo inter simioj kaj ho
moj; ne ekzistas la ordo “homoj”, 
kaj tio estas konata jam de longe de 
ĉiu elementa zoologia studento. Zoolo
gie ni ne povas disigi la simiojn 
de la homoj. Por distingi, do tiun or
don al kiu apartenas simioj kaj ho
moj. ni ne povas uzi la nomon de unu 
el ili (simioj). Do, ni nomu ĝin “Pri
matoj”, nomo jam uzata de Esperan
tistoj. Pri la difinoj : Ĉu nur la homoj 
parolkapabla», kaj ĉu ni povas difini 
la simiojn tiamaniere’: “ili havas ma
nojn kaj senharan vizaĝon”?

A KG E N TIN A ES PER A N TI STO



UN BELLO GESTO
2 - ó

Nuestro amigo Jaime Skolnik, en 
oportunidad del Primer Congreso de 
Maestros de la Provincia de Córdoba, 
presentó el proyecto y conclusiones 
que publicamos a continuación. Este 
proyecto pasó por la respectiva comi
sión, quien lo aprobó; no así la asam
blea, que no quiso discutirlo, por no 
figurar en la orden del día.

Lo más interesante para nosotros, es 
la actitud del “samideano” Scolnik. 
ante este Congreso. El. nos demuestra 
cómo interpreta su deber de esperan
tista. Todos deberíamos hacer otro 
tanto, no dejando pasar ninguna opor
tunidad. para propagar, defender o 
imponer el Esperanto, cuando la oca
sión, o las circunstancias lo permitan.

Tanto el Sr. Jaime Skolnik ante el 
Congreso de MLiestros de la Provincia 
de Córdoba, como el Sr. Pedro Mar
tín, ante la Federación Naturista Ar
gentina, reunida recientemente en Ro
sario, y en la que se aprobó una mo
ción a favor del Esperanto, merecen 
los plácemes de los esperantistas ar
gentinos. '

El idioma internacional auxiliar Esperan
to es una “obra maestra de lógica y sim
plicidad” que va pasó del período de ensa
yo para ser una lengua viva que cultivan 
cientos de miles de personas n todo el mun
do civilizado.

Su gramática sencillísima, su terminolo
gía tu su mayoría de origen latino y la for
mación de palabras hecha a base de afijos, 
lo vuélveii de un aprendizaje sumamente fá
cil y al alcance de cualquier persona.

Dedicando una hora diaria a su estudio J . • • • - * i • •
ce aprende el Esperanto sin mayor esfuerzo 
en dos ó tres meses.

En numerosas escuelas de Europa, Esta
dos Unidos, Brasil y Japón, el Esperanto 
es enseñado oficialmente en las escuelas pri
marias y secundarias por las siguientes ra
zones: '

1. — Sirve de excelente disciplina men
tal, dada la lógica de su estructura.

2. — Está comprobado que los alumnos 
nue conocen él idioma internacional apren
den otros idiomas extranjeros tales como el 
inglés o francés, en la mitad de tiempo que 
los que no lo conocen.

3. — Usando el idioma Esperanto los 
alumnos mantienen una activa corrcsponden-

8 _________ ARGENTINA ESPERANTISTO

cia con niños de otros países sobre temas 
culturales, intercambio de postales, revis
tas, periódicos, plantas, insectos y trabajos 
manuales que vienen a enriquecer los mu
seos escolares v a acrecentar los conocimien- 
tos geográficos e históricos.

En una palabra: Además de su importan
cia como instrumento de relación cultural y 
comercial, el Esperanto encierra un profun
do significado espiritual: es la “idea inter
na” del Esperanto, idea de fraternidad y 
amor a la humanidad.

PROYECTO
El Primer Congreso de Maestros de la 

Provincia de Córdoba vería con agrado que 
el Gobierno implantara la enseñanza del 
idioma internacional auxiliar Esperanto pa
ra los alumnos de y 6" grado de las es
cuelas primarias que voluntariamente quie
ran aprenderlo, destinándose a tal efecto una 
hora semanal.

Los interesados que hubiera en esta ciu
dad ferian reunidos para dicha clase sema
nal en una de las escuelas, donde recibirían 
la enseñanza del que suscribe, que ofrece 
desinteresadamente sus servicios.

Jaime Scolnik
Córdoba, Febrero de 193(5.

Kies solena festo okazon kun la
XVII Kongreso de K. E. F.I

Al vi. Esperantaj verkistoj, inspiru- 
loj de ĉiuj landoj, saluton! kaj invi
ton partopreni la jenajn konkursojn ;

Originalaj tekstoj :
I. —Versaĵo kantanta “Amon”.
II. —Proza “Ama” verkaĵo.

sajo

Tradukitaj tekstoj:
A • l l < • f %• > . f

L—Esperantigo de la kataluna ver- 
“ En la Omilia”, de Josep Carner.

II.—Esperantigo de la kataluna pro-
t f • « r • • f .k . |

zalo “Traspuament. de Llum , de Jo
sep Carner.

Eksterordinaraj temoj :

» t

I.—Premio de la Komitato de KEF.
50 pesetoj. Temo: “Laŭvola”.

IU—Premio de la Prezidanto de
KEF, 50 pesetoj. Temo: “Laŭvola”.

HI.—Premio de “Kataluna Espe
rantisto. Dumviva abono al 5a gaze
to. Temo “Laŭvola.

IV.—Premio de la grupo “Bela Es
pcro” el Manresa, 50 pesetoj. Teme: 
•'Laŭvola”.

V. —Premio de S-ro Antoni Muset,
4’ * M r M • fe - * > k ■

Prezidanto de la Kongresa Org. Kom. 
50 pesetoj. Temo: “Laŭvola”.

VI. —Premio de la urbestraro de
r 4 *



hi Banco Húngaro-Italiano, con sede en 
Budapest, usa el Esperanto en su correspon
dencia y en la atención de sus servicios in
ternacionales.

La festividad de Semana Santa es apro
vechada por los esperantistas de Europa pa
ra reunirse y pasar estas pequeñas vacacio
nes en compañía, estrechando vínculos y 
practicando el idioma. En Arnhem, Holan
da. y en Aspremont, Francia (14 kms. al 
Norte de Niza), existen sendos “Hogares 
Esperantistas’’, en donde, a precios especia
les, obtienen cómodo v grato alojamiento, 
hii el “Hogar” de Arnhem, que funciona 
todo el año, se realizarán en el presente di
versos actos, entre ellos un curso sobre lite
ratura esperantista y otro de perfecciona
miento en el uso del idioma.

Tranviarios holandeses rinden exámenes de 
Esperanto. - Durante el.último mes de Di
di.. bre,/catorce tranviarios de la valuad ue 
La .¿¿ya,, rindieron con pleno éxito un exa
men de Esperanto, organizado a solicitud de 
la dirección de la compañía, por la comisión

Mánresa, 50 pesetoj. Temo; “Laŭvola’’
VIL—Premio de Sro. Francesc Ber

trán, ano de la grupo “Bela Espero’’, 
50 pesetoj. Temo: “Laŭdo al la kiso”.

VIII.—Premio de Sro. Josep Sen- 
yal, deputito el Manresa. 50 pesetoj. 
Temo: •“Laŭvola”.

IX—Premio de la ekskursa grupo 
“Andavant” el Manresa, 50 pesetoj. 
Temo: “Laŭvola’’..'

En ¡a sekvantaj numeroj de nia ge- 
zeto ni daŭrigos la liston de- Ekster
ordinaraj Temoj, por kiuj estas pro
mesitaj multaj premioj. Ni ne povis 
prokrasti la Alvokon al la Floraj Lu
doj. por doni pli multe da tempo al 
eiuj amikoj de niaj konkursoj. Jen 
la kialo de tiel nekompleta listo.

Inspiriĝu kaj verku por Ja gloro de 
bia Literaturo!

Petu kompletajn detalojn, en nia se
kretariejo.

Tin kiu pensas; al siaj devoj, nur 
Lam, kiam oni memorigas pri ĝi. en 
indas esti stimulata.—-Plenita

' Plej facile estas nutri du filojn ol 
malvirto. _ Franklin.

examinador^, del “Cseh”, Instituto Interna-* a- t 4 
cional de Esperanto. Los conductores que 
fueron examinados, recibieron de aquella di- *’ .
rección un premio en efectivo, con que se 
gratifica a todos aquellos que conocen idio
mas extranjeros. i . t

La Feria de París edita impresos en Espe
rado. — Al igual que los años pasados, la 
dirección de la Feria de París ha editado en 
Esperanto dos artísticos carteles en colores, 
de gran tamaño, y un hermoso folleto, tam
bién en colores, de esta feria que. como se 
sabe, tendrá lugar en París del 16 de Ma

yo hasta el 2 de Junio. Estos impresos puc- ‘
den recibirse gratuitamente, solicitándolos a 
Feria de París, 23 r. Notre Dame des Vic- 
toires. " I , , .

Hn Congreso Pedagógico quo usa el Espe
rado. — Del 16 al 2o de Abril, ha debido 
celebrarse, según estaba anunciado, el Con- 
greso Internacional de Nueva Educación,'en 
la ciudad de Utrecht, Holanda, auspiciado 
por la Organización pro la Renovación de___ • "• • • •
Educación e Instrucción. Los idiomas oficia- , .- • ** ■ ® • 
les de este congreso eran el inglés, el fran
cés, el holandés, el alemán y el esperanto, 
'lodos los discursos debían ser traducidos a 
este idioma. Estas traducciones se produci
rán simultáneamente por un sistema telefó
nico cpecial. El tema .principal del congreso » 

©S: Aprendamos a Convivir. Tenían anuncia- ’ - •
da su participación en este cong/e so, elni-" 
nontos pedagogos, entre los cuales cabe citar ■ 
al profesor Pedro Bovet, de Ginebra; docto
ra María Motessori. Prof-. J. H. Gunningi 
Profesora Carlota Bühler. de Londres; doc
tor Carlos Wilkcr, de Suiza; Prof. J. Boeke, • . 
Lord Alien of Hurtwood, Srta. A. Ilamaide, , 
de Bruselas, etc. El Sr. Gluck tenía que 
desarrollar en este congreso, el tema: El Es
peranto como medio, para la vida en común. 
Esto discurso tenía que ser pronunciado, co
mo se habrá supuesto, en este idipmá.

¡Revista para los esperantistas!
'SIMBOLO"

. f
Reviste, abierta a todas las 
tendencias modernas del espíritu. '•

Publica, además de un Curso del Idioma 
Auxiliar internacional, colaboraciones en 
y sobre Esperanto.
Pida un ejemplar de prueba, enviando 
0.20 ctvs. en estampillas a P. DOUBEK. 
Calle MISIONES 369 — BUENOS AIRES

SAN LUIS 1152 - Rosario - R. Argentina

Suscripciones e informes detallados a to 
Dirección y Administración:
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F.d. 
ros.-X

ESPE- 
A. Couto Fernandos, Car- 

L. Porto Carreiro Neto. 
Ĉe Brazila Ligo Esperan-1'

Rio de 
An-, 
re- 

kuu

212
itis. Enhavo:

J > DICIONARIO PORTUGUES
LANTO, verkis: 
los Domingos kaj 
1936. 500 paĝ
tista, Av. Marechal Floriano 
Janeiro. Prezo: 25.000 
taŭparolo kun rimarkoj por la uzantoj, 
sumo de Esperanto-gramatiko, vortaro
jili ol 25.000 difinitaj vortoj, kaj fine listo 
de propraj nomoj, geografiaj, historia ¡. mi
tologiaj, k.a. Jen ankoraŭ bonega vortaro 
jiaeilingva-Espcranto. Pri ĝia taŭgeco ga
rantias la nomoj ile ĝiaj verkintoj mem. Ni 

' ĝojas ke tia velko aperis on Sud-Ameriko.
Sed tio memorigas nin, ke ni, hispanling
vanoj, kun iom pli grava Esperanto-movado, 
devas ankoraŭ kontentiĝi per vortaro inda 

7rje antikvaĵa muzeo! Ĝis kiam ?

< ASTRONOMIO, 
do scienco.
1 resp. kup. Eid. 
ghai, ĉinio.
mio. Multaj bildoj kaj desegnoj helpas la 
tekston, kiu 
’ al 1« 
Aurscrio-fiziko, kemio k.a

Unua paŝo al la vojo
Kompilis Joĉaŝien. 24 paĝ. Prezo 

P.O., Kesto 274. Shan-
Skema priskribo de la astrono-

tr

cetere, nur celas esti “unua 
vojo de «('-‘nco”. Samcela bro- 
mu, n u - n. .... estas eldonataj.

ESPERANTAJ HISTORIETOJ de Pe
ter Frev. 2a. eldono. 48 paĝ. ĉe la aŭtoro: 
Clausonsuej 26, Haderslev, Danlando. Prezo: 
3.30 fr. fr. Facila legolibro destinita al 
lernantoj ĵus finintaj elementan kurson. 
La lingvo kaj preso bonaj, sed la rakontoj 
iom tro naivaj, almenaŭ por latin-amerika 
/gusto.

«GVIDFOLIO POR 
MANĈUKUO. Eid 
Ko. (S.M.R.). 'Dairen, 
Faldprospekto por fervoja 
utilaj indikoj po*- turistoj.

, ge ĉe la supra adreso.
v BUDAPEST, la metropolo 

llustrita prospekto 4-paĝa. 
pa "e ĉ-’ la pentra 
nejo. Budapest, V.

/garujo.
V GROSSE! r^KNFIl 

Salzburg Karintio. 
falddprospekto, 
midea noj. 
Kongreson 
montras la 
kurso
1 resp. kun. de 1* L.K.K. 

Esperanto. Neue Burg,
R1VADAVJA Y LA LEGISLACION DE 
LAS TIERRAS PUBLICAS por A. Lamas.

VOJAĜANTOJ EN 
Su d - M a nĉu r i a Fervoj a 

Sud Manĉurio.— 
turismo. Fotoj, 
Havebla senpa-

de sanigbanejo— 
Ricevebla son- 

Komitato de Termalba- 
Vigado-Plazo 3, Hun-

TRANSAJ PA 
Aŭstr'io. Bele 

aparte interesa 
kiuj partoprenos la 
de E., ĉar granda reliefa plano 
belaĵojn ĝueblajn dum la eks- 

4‘Tra Aŭstrio”. Ricevebla kontraŭ 
de 28 U. K. de 

Wien I.

ROSEO, 
ilust rita 

ro* la sa- 
XX VI Ilan.

• •
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lo. 
estas

2o.

As. Georgista. Defensa 553. Bs. Ai- 
0.20etvs.

^La LTON A FOIRO ĵus sendis al ni: 

teksto; ĝi 
60x100 cm.

Esperanto, 
por deseg-

Lyon,

PARIS eldonis, krom belan 
koloran af.ŝon, kies es- 

“Es- 
senpage 

X.D. des Victoire»,
”. Ambaŭ haveblaj 

Palis, 23

Novhn afiŝon kun esp. 
kvinkolora kaj mezuras 
Novan prospekton en 

Sespaĝa, dukolora kaj ilustrita 
noj kaj fotoj.

3o. Belan kvardekpaĝan broŝuron eldo
nitan de la Lycn’a Turisma Oficejo kun 
klarigoj en Esperanto.

Al ĉiu petanto, la Lyon’a Foiro sendos 
senpage tiujn presaĵojn, kune kun kelkaj 
scrbpaperoj kaj ilustritaj poŝtkartoj.

Sin turni: Boire de Evon, Esperanto-Fa
ko, Rue Mcnestrier, Lyon, Francujo.

Vla FOIRO DE 
ilustritan broŝuron, 
perantlingva teksto enhavas la frazon 
peranto uzata 
de Foiro de 
Paris (2e.)
LA NOVAJ
La decembra 
enhavas simplan
'lomas pri aranĝo de la jam konata tradu
ko de Zamenhof. Por 0.84 
vas ricevi 8 ekzemplerojn ĉe 
vo”, West-Graftdijk N.II.)

NUEVO LEON. 
Ed. Taimen. 
hispanlingva, 
nia meksika 
feto, kun mencio pri lia poresperanta laboro, 
tleviĝas inter aliaj portretoj.

VESTOJ DE LA REĜO — 
numero de “La Juna Vivo” 

teatraĵon por amatoroj.

doi. la grupoj po- 
“ La .Tuna Vi- 

Nederlando.
Novela de costuml)res.

1935. de Dr. Brondo Whitt. 
— La antaŭparolon verkis 

samideano J. Amava. Lia

Novaj Gazetoj:

“ANTAŬEN”, revuo por propagando 
de Esperanto. Ĝi aperas en Jugoslavio. 
Radnicka ulica 18, Oáijek 1.

‘ < PORTUGALA ESPERANTISTO ’ — 
Monata organo de la portugala esperantista 
movado.

Red. k. Adm. Rua Jardin) do Regedor 
5, 4o. Lisboa.

Viglan kaj fruktodonan vivon ni deziras 
al ambaŭ.

> DOCUMENT” de
Da lma u, 1’rezo po 25 ekzempleroj 9.50 pese
toj, A pa rta t 50S1,

la kataluna profeso P.

Barcelona. Hispanujo. 
Katalunlingva broŝuro. La aŭtoro bone 

konanta la aferon, pritraktas la lingva» 
problemon, kiu estiĝas inter Hispanujo kaj 
Katalunujo. Post ekzameno de iaj konitaj 
solvoj, li mem proponas tiun, lia opinie plej 
justa kaj trafa.

Ĝi estas interesa, koninda broŝuro, tial 
ke tiuj konfliktoj ekzistas ne nur en Hispa
nujo. sed ankaŭ en aliaj landoj, kies lo
gantoj parolas diversajn lingvojn, — A. B.



—fr»- POR LA LERNANTOJ
La preposición
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El uso de las preposiciones en es
pañol es generalmente poco preciso a 
causa de la multiplicidad de sus sig
nificados. En Esperanto la preposi
ción tiene un sentido más limitado y 
rígido para evitar anfibologías. Pero 
la necesaria flexibilidad es recupera-

DE
Acordarse I)E Pedro (acerca de) . .
Preparativos DE fiesta (para)
El camino DE La Plata (dirección) 
Trabajar DE día (durante) . . .. 
Enrojecer DE vergüenza (a causa) 
Una taza DE cafe (cantidad) . . .. 
Uno DE nosotros (extracción) . . 
Hecho DE madera (extracción) ..
Acaba DE partir, de llegar (tiempo) 
Enfermedad DE la piel.................
¿Qué hay DE nuevo?..................
El grupo DE Rosario (origen) ..

EN
Poner EN el suelo (sobre).................
Esperar EN la puerta (en ese lugar).

A
Sentarse A la mesa (en ese lugar) . y 
;A qué hora?......................................
A las 12.................... ...........................
¿A qué precio? ..................................

POR
Día POR día (tras) . . . ....................
Mirar POR la ventana (a través).. .. 
Roto POR el viento (agente de pasivo) 
Partir POR mitades (a razón de) 
Respirar POR la boca (por medio dé). 
Mandar POR correo (por medio de). . 
POR eso (a causa de)........................ .
POR lo tanto (a consecuencia) .. ..

CON
b CON él (junto a)........... ................
Ver CON los ojos (por medio) .. .. 
CON el tiempo (durante)..................
Bailar CON música (según).............

da por el Esperanto para la traducción 
de cualquier preposición posible por 
la preposición JE, el acusativo o la 
forma adverbial (A pie ==• piede). Por 
los ejemplos que siguen se verá que, 
siguiendo la lógica de la frase, se dará 
siempre con la preposición adecuada.

Memori PRI Petro
Preparoj POR festo ’
La vojo AL La Plata
^Labori DUM la tago (o tage)
Ruĝiĝi PRO honto
Taso DA kafo
Unu EL ni

m**

Farita EL ligno
Li ĴUS foriris, alvenis ,♦
Haŭtmalsano
Kto nova?
La grupo DE Rosario

*

Meti SUR la plankon 
Atendi ĈE la pordo

• > - z •

Sidiĝi ĈE la tablo (altabligi)
JE kioma horo?
JE la 12a.
JE kiu (kioma) prezo! ,

Tago POST tago
Rigardi TRA la fenestro
Rompita DE la vento
Dividi PO duonoj
Spiri PER la buŝo
Sendi PER posto
PRO tio
Sekve ‘

, ti, Í . ’

Iri KUN li
Vidi PER la okuloj
DUM la tempodauro
Danci LAŬ muziko

Ejercicio de Aplicación
Hieraŭ mi iris KUN Petro AL la kun
veno de “A.E.A.”. EN la ejo estis 
nmitaj gesamideanoj. PRO la varmo 
oni malfermis la fenestrojn POR alla
si la aeron EL ekstere. ĈE la lavota
blo kelkaj junuloj trafoliumas espe

rantajn gazetojn. TRA la malfermita 
pordo mi povas vidi la kamaradojn 
DE Instrua Fako, kiuj ŝvite laboras 
SUPER sia tasko. ANSTATAŬ viziti
ARGENTINA ESPERANTISTO lt



dancejojn ili labaras “POR nia sank
ta afero”. SUR la bretoj DE la libro
ŝranko multe DA libroj amasiĝas. 
POST atenta trarigardo DE la biblio
teko, mi elektas tri librojn; sed. ho
ve!, la S-ano Santos permesas AL 
mi pruntepreni nur PO unu libro ĉiu
foje. Mi kunportas “FOR la batali
lojn!” KUN la libro mi sidiĝas ĈE la
legotablo. KROM mi kaj Petro sidas 
ses gesamideanoj ĈIRKAŬ la tablo. 
APUD mi estas k-do Alĉera; KON
TRAŬ mi sidas Solé. INTER Masu kaj 
Viarnes. DUM kelkaj legas aliaj ba
bilas PRI diversaj temoj. JE la 24a. 
horo ni foriras. ĈIS la revido!

EKSPERIMENTA LETERA 
KONGRESO

Al ĉiu Samideano (aŭ Grupo):
He vi ne havas la rimedon ĉeesti la jaran 

mondkongreson, eble, kiel multaj aliaj, fi 
salus sendi komunikon kiu legiĝus ĉe iu 
kuus.do, Tamen, ĝis nun komunikoj ne es
tas sur la programo (aparte de “salutoj”). 
Sed se ia nuna eksperimenta kongreso havus 
valoran rezulton; kredeble la oficiala Mond
kongreso metus “Komunikojn” sur sian 
programon estonte. Lañe, vi estas invitata 
partopreni en “Letera Kongreso”; jene:

1. Sendu komunikon al adreso; baldaŭ 
aŭ almenaŭ antaŭ al julio 1936.

2. Via komuniko koncernu la lingvan 
aferon, ek.: lernometodon; grupkonduka- 
don, propagandon, respondon al la skeptika 
demando pri la progreso de la lingvo; aŭ, ĝi 
estu ideala prelego pri internacia lingvo ktp.

3. Kotizo: nenio deviga; sed laŭvola do
naco por helpi al la negrandaj elspezoj, kaj 
ebligi premiojn por la plej ŝatindaj komuni
kaĵoj, danke ricevigus.

Adreso: Esperanto-Informo, 50 Congress

★
Ai infanaj esperantistoj

F-ino E. Fnulhabor redaktorino de la in
fangazeto “La Vojo” el Nederlando; pe
tas al ni adresojn de infanoj kiuj deziras 
korespondi kun eksterlandanoj. La infanmo- 
vado (*ii tiu ĉi lando estas tre grava. La Fe
deracio. de Laboristaj Esperantistoj organi
zas nunjare 31 kursojn ĉeestataj do 354 in
fanoj.

Do, ni petas al niaj legantoj, ili invitu al 
infanoj esperantistaj skribi al jena adreso, 
F-iny.E Fnulhabor, Marathoweg 15.11 Ams- 
terdam» Nederlando.

PSTl—
VIA96 PIII 096

KURACISTA ERARO
Kuracisto — Grava malsano ne estas tiu 

de via edzo, li havas tro da akvo en sia 
korpo, kaj necesas ko ni forigu ĝin kiel 
eble plej rapide.

Edzino — Mi pensas ke vi eraras.
Kuracisto — Mi tre bone konas tiun mal

sanon....

MENSOGO
La Dommastro — S-ro. la najbaroj plen

das pri via filo, kiu ploras dum la tuta 
tago.

La Luanto — Tio ne estas vero, kiam mia 
filo ekploras mia edzino ludas fortepianon, 
kaj ili ne plu aŭdas lin.

SPRITA
En familia rondo diras unu el la parto

prenantoj:
—Mi ĉiam memoras pri la spritaĵo de la 

azeno, kiun vi rakontis al mi pasintjare.
—'Tiel multe ĝi ridigis ai vi?
—Jes, kaj kiam mi vidas azenon, mi tuj 

pensas al vi.

KORESPONDADO
Trilinta anonco en Koresp Fako 0.30 arg. mono

S no P. J. Campos — Sendu 100 PM. el 
via lando, recipoke mi sendos PM, el Ame
riko; Mi interŝanĝas PM: per libroj — 
Villa Angela, Chaco, Argentino,

J. B. Tesio—Str. Rioja 750, San Francisco, 
Cordoha, (Argentino). Dez. korespondadi 
kun S-noj el Sovetio.

S-ro Mauricio Piliakskv, 18-jara, deziras 
korespondadi k.ĉ.l. Certe respondos. Adre
so: Añasco 61, Buenos Aires, Argentino.

Anatolio Vojner, deziras korespondadon, P.I. 
Esperantaj gazetoj, k.t.p. NIKOLAJIEV, 
Moskovskaja 14. ITcrainio. Sovetio.
S-no Floreal Villar (Bijara), radistuden- 

to, Str, Sali 817 - Buenos Aires, Argentino, 
1P. kun gejunuloj el ĉiuj landoj,

Du instruistinoj k. unu kontorofivisto, dez. 
koresp. k. Argentinaj geesperantistoj. Skri
bu: S-ro Jules Lenorimnd, Rue Jules Ferry, 
Vitrv-aux-Loges. Loiret. Francujo,_______

Nota de Tesorería

Alquileres $ 
Cuotas „ 
Gastos G. ,,

Eu el balance de tesorería se han desliza
do tres errores que nos apresuramos a salvar.

210.00 Debe ser $ 720.00
1064.00 99 99 99

1056.00

121,91 • 99 9 9 99 164.91
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